
AD\1002338MT.doc PE510.661v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

2013/2062 (INI)

10.9.2013

OPINJONI
tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

għall-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

dwar CARS 2020: lejn industrija tal-karozzi Ewropea b’saħħitha, kompetittiva 
u sostenibbli
(2013/2062(INI)) Il-Parlament Ewropew,

Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati



PE510.661v02-00 2/8 AD\1002338MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\1002338MT.doc 3/8 PE510.661v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, 
ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2012 dwar eCall: servizz ġdid "112" 
għaċ-ċittadini1,

1. Jenfasizza li pjan ta' azzjoni Ewropew għall-industrija tal-karozzi jrid isegwi approċċ 
ħolistiku, li jikkumplimenta r-regolamentazzjoni b'investimenti tal-infrastruttura u 
azzjonijiet biex tiżdied id-domanda u jikber il-kapital uman, filwaqt li titħeġġeġ il-forza 
tax-xogħol kwalifikata ferm; f'dan il-kuntest jemmen li l-investimenti biex jagħtu spinta 
lill-iżvilupp ta' teknoloġiji avvanzati, inklużi miżuri li jtejbu s-sikurezza fit-toroq, 
jittrattaw is-CO2 u jnaqqsu l-emissjonijiet inkwinanti u tal-istorbju, huma vitali biex 
isostnu l-kompetittività, it-tkabbir u l-ħolqien tal-valur miżjud u l-impjiegi fis-settur tal-
karozzi; Jemmen li, sabiex tiġi żgurata l-kompetittività tal-industriji tal-karozzi Ewropej, 
dan il-pjan ta' azzjoni għandu jiġi kkoordinat ma' politiki interkonnessi oħra tal-UE;

2. Jenfasizza li s-suq intern tal-UE huwa l-aktar fattur importanti f'termini li jiġi żgurat futur 
b'saħħtu għall-industrija tal-karozzi: l-ewwel, bħala suq għall-vetturi, jistabbilixxi 
standards tekniċi, f'isem 500 miljun konsumatur, dwar il-prestazzjoni ambjentali, is-
sikurezza fit-toroq, is-sikurezza tal-prodott u l-emissjonijiet tal-istorbju, u dawn huma 
validi u importanti għal industriji oħra lil hinn mill-fruntieri tagħha; it-tieni nett, huwa 
post l-istabbilimenti ta' riċerka pubbliċi u privati li joffru riċerka avvanzata u b'hekk 
jgħinu biex jingħata futur promettenti lill-industrija tal-karozzi;

3. Jenfasizza li investiment ambizzjuż fil-livell Ewropew għandu jiġi implimentat biex 
jappoġġja l-istrateġija proposta, inkluż permezz tal-Programm ta' Qafas tal-UE għar-
Riċerka u l-Innovazzjoni – Orizzont 2020 – u l-Fond Soċjali Ewropew; Jitlob għal aċċess 
aktar faċli għall-fondi tal-Orizzont 2020 u jenfasizza l-importanza li jsiru investimenti fir-
riċerka u l-innovazzjoni sabiex wieħed jibqa' kompetittiv fis-suq globali fl-oqsma kollha 
tas-settur tal-karozzi, b'mod partikolari fis-sikurezza stradali, is-servizz tal-konsumatur ta' 
kwalità, il-mobilità favur l-ambjent, it-teknoloġiji avvanzati u prodotti ta' valur miżjud 
għoli; Barra minn hekk, iħeġġeġ l-użu ta' fondi mill-Bank Ewropew għall-Investiment 
sabiex jiġu ffinanzjati tali proġetti;

4. Jitlob għal qafas leġiżlattiv li jirregola s-settur tal-karozzi li jkun flessibbli biżżejjed biex 
jirreaġixxi ta' malajr għall-iżviluppi u l-innovazzjonijiet teknoloġiċi li jirfdu l-
kompetittività tal-industrija tal-karozzi u biex ikoprihom kollha;

5. Jenfasizza l-fatt li s-suq intern tal-UE għandu jgħin biex javvanza mhux biss il-
manifattura u l-bejgħ tal-prodotti tal-vetturi imma wkoll ir-riċiklabilità tal-vetturi u tal-
partijiet tal-vetturi u l-materja prima użata fihom; jitlob lill-Kummissjoni biex tiżviluppa 
qafas Ewropew għar-riċiklaġġ ekoloġiku ta' karozzi użati;

                                               
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0274.
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6. Jenfasizza li l-produzzjoni u t-tlestija ta' vetturi bħala prodott industrijali huma lejn tmiem 
katina tal-valur tal-industriji tal-fornituri Ewropej, inklużi fornituri tal-komponenti ta' daqs 
żgħir u medju, u li dawn l-industriji upstream għandhom rwol importanti fl-iżvilupp tal-
industrija tal-karozzi u jaffaċċjaw l-istess sfidi fuq livell Ewropew u dawk globali; jinnota 
li l-fornituri tal-karozzi Ewropej, inklużi l-SMEs, huma ta' spiss innovaturi ewlenin, 
b'hekk jistimulaw l-iżvilupp tal-vetturi Ewropej tal-futur, u wkoll joħolqu suq importanti 
għall-ispare parts; jiddispjaċih dwar id-diffikultajiet li jaffaċċjaw ċerti SMEs fis-settur tal-
provvista biex jagħmlu użu mill-programmi u l-finanzjament tal-Unjoni, u jitlob għal 
aċċess aktar faċli, ukoll permezz tal-programm tal-Kompetittività tal-Impriżi u l-SMEs 
(COSME);

7. Jemmen li s-suq tal-ispare parts ħaqqu l-istess ammont ta' attenzjoni daqs is-suq tal-vetturi 
lesti; jenfasizza li għandu jiġi trattat fuq l-istess livell, b'mod partikolari fir-rigward tal-
ġbir u l-ġestjoni tal-informazzjoni tal-prodott; jinnota li l-ħolqien ta' suq komuni għall-
partijiet tat-tuning u l-ispare parts huwa diffiċli ħafna minħabba regolamenti nazzjonali 
diverġenti; għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tressaq proposti li jarmonizzaw u 
jiżviluppaw aktar dan is-settur u biex twessa' l-istandards Ewropej ibbażati fuq il-
produzzjoni ta' spare parts iċċertifikati u komponenti approvati fl-UE;

8. Jenfasizza li trid tingħata kunsiderazzjoni partikolari għall-vetturi ta' interess storiku u 
għan-negozji u l-ħaddiema li jaħdmu fuqhom, minħabba l-fatt li, biż-żieda kostanti fin-
numru ta' vetturi storiċi, il-manteniment, l-użu u l-konservazzjoni tagħhom huma 
importanti mhux biss f'termini ta' kultura u turiżmu imma wkoll għall-ekonomija; 
madankollu jenfasizza li għandu jkun hemm definizzjoni restrittiva tal-vetturi storiċi 
sabiex, hekk kif in-numri tagħhom ikomplu jikbru, l-implikazzjonijiet negattivi u 
potenzjali tas-sikurezza u tal-ambjent relatati mal-vetturi storiċi li ma jissodisfawx l-
istandards tal-vetturi l-ġodda għandhom jibqgħu limitati; 

9. Jilqa' l-proposta li jissaħħaħ is-suq tal-fjuwil alternattiv u tal-vetturi elettriċi, imma jinnota 
li l-iżvilupp tal-elettromobilità fl-Ewropa qed jimxi b'pass ta' nemla; iħeġġeġ li tingħata 
prijorità lill-iżvilupp tal-infrastrutturi xierqa permezz ta' investimenti adegwati fil-livelli 
Ewropew u nazzjonali, inkluż il-finanzjament adegwat għall-istrument tal-Faċilità 
Nikkollegaw l-Ewropa, u permezz ta' standards komuni għal fjuwils alternattivi u sistemi 
ta' propulsjoni; jistieden lill-Kummissjoni biex tagħmel proposti leġiżlattivi korrispondenti 
fejn ikun meħtieġ, u jitlob għall-adozzjoni mgħaġġla tal-proposta leġiżlattiva u ta' 
standard komuni dwar l-interfaċċja tal-iċċarġjar għall-vetturi elettriċi;  jenfasizza l-
importanza li tinżamm attitudni pożittiva lejn soluzzjonijiet innovattivi oħra għall-
motorizzazzjoni ta' vetturi elettriċi, bħat-teknoloġija ta' ċelluli tal-fjuwil; 

10. Jilqa' l-proposta biex tiġi żviluppata skema ta' ttikkettar tal-fjuwil, li tipprovdi 
informazzjoni faċili tinftiehem lill-konsumaturi dwar il-kompatibbiltà bejn il-vetturi
tagħhom u l-fjuwils offerti;

11. Jemmen li l-iżvilupp tal-industrija tal-karozzi Ewropea għandu jżomm komponent tal-
esportazzjoni sinifikanti imma għandu jiffoka wkoll fuq iż-żieda fid-domanda domestika, 
permezz ta' investimenti pubbliċi u privati, permezz ta' kompetizzjoni ġusta u billi 
tissaħħaħ il-kapaċità tal-akkwist taċ-ċittadini Ewropej; jenfasizza li huwa neċessarju għall-
industrija tal-karozzi Ewropej biex toffri prodotti ta' kwalità, u biex ikollha pożizzjoni ta' 
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tmexxija teknoloġika, permezz tal-innovazzjoni sabiex tkun attraenti għaċ-ċittadini tal-UE 
u biex tiżgura l-kompetittività fuq tul ta' żmien twil tas-settur;

12. Jitlob għal koordinazzjoni aktar b'saħħitha tal-miżuri min-naħa tad-domanda għall-vetturi 
u fjuwils, inklużi l-inċentivi finanzjarji u l-politika tat-tassazzjoni, li fihom ukoll appoġġ 
finanzjarju dirett u inċentivi tat-tassazzjoni, inkluż l-użu tal-iskemi tat-tassazzjoni 
gradwati; jitlob lill-Kummissjoni biex issegwi l-linji gwida dwar l-inċentivi finanzjarji 
b'azzjonijiet aktar vinkolanti bil-għan li tiżgura kundizzjonijiet ekwi xierqa u 
tikkontribwixxi għall-kompetittività tal-industrija mal-UE kollha; iqis li miżuri min-naħa 
tad-domanda, iżda wkoll miżuri dwar l-ispejjeż u kundizzjonijiet ta' kuljum , għandhom 
jidderieġu lill-konsumaturi lejn vetturi aktar sikuri u ekoloġiċi;

13. Ifakkar li tipi differenti ta' miżuri li jiffaċilitaw ix-xiri ta' vetturi ġodda b'emissjonijiet 
baxxi li jkunu effiċjenti fl-użu tal-fjuwil, diġà jeżistu f'diversi Stati Membri; iħeġġeġ l-
iskambju ta' tali prattiki tajbin; jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw politiki fiskali 
innovattivi sabiex iċ-ċittadini tal-UE jitrawmu jixtru karozzi ġodda u favur l-ambjent; 

14. Jirrikonoxxi l-bżonn li tiġi ttrattata, b'mod ikkoordinat, il-kapaċità żejda strutturali fis-
settur tal-karozzi fl-UE, sabiex tiġi żgurata l-kompetittività fuq tul ta' żmien twil; 
jenfasizza li kull manifattur tal-vetturi huwa responsabbli biex isib soluzzjonijiet adegwati 
meta jaffaċċja l-isfidi, imma fl-istess ħin jirrikonoxxi l-importanza tal-intervent pubbliku 
effettiv ħalli jiġi żgurat li jinżammu għal minimu l-konsegwenzi soċjali negattivi ta' 
kwalunkwe ristrutturar fis-settur; jagħti importanza partikolari lill-ippjanar fit-tul tat-tibdil 
strutturali sabiex jiġi żgurat li, jekk jinbidlu r-rekwiżiti tax-xogħol, il-livell tal-ħiliet ikun 
tali li jiżgura l-impjieg, u li t-tranżizzjoni għal forom ġodda ta' produzzjoni u mudelli 
kummerċjali tkun gradwali; jemmen li l-qafas Ewropew biex tiġi antiċipata l-bidla u 
jittaffa l-impatt soċjali tar-ristrutturazzjoni, inkluż att leġiżlattiv, huwa neċessarju, ukoll 
sabiex tiġi evitata kwalunkwe distorsjoni tas-suq intern;

15. Jilqa' l-eżistenza tal-Fond ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni u tal-Fond Soċjali 
Ewropew u jitlob għall-użu ottimali u mmirat tagħhom f'każijiet ta' ristrutturar fis-settur 
tal-karozzi, notevolment għal taħriġ mill-ġdid, għall-akkwist ta' ħiliet ġodda, għar-
rilokazzjoni tal-ħaddiema affettwati u biex tingħata l-għajnuna lil reġjuni kkonċernati;

16. Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu miżuri, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, ħalli 
tiżgura wkoll livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumaturi, trasparenza u sikurezza fis-suq 
tal-karozzi użati, u ħalli taħdem favur it-tneħħija gradwali ta' vetturi li jniġġsu u li huma 
inqas sikuri; ifaħħar ir-rakkomandazzjoni tiegħu, fir-regolament ta' ttestjar tal-karozzi fit-
triq, li tirrikjedi r-reġistrazzjoni tal-kilometraġġ f'kull test; iqis li inizjattivi bħal-iskema 
"Car Pass" fil-Belġju jistgħu jitħeġġu permezz ta' Standard Ewropew; jinnota li l-
proċeduri ta' reġistrazzjoni mill-ġdid għat-trasferimenti tal-vetturi għandhom ukoll 
jiskoraġġixxu frodi ta' kilometraġġ transkonfinali; 

17. Jitlob lill-Kummissjoni biex tirreaġixxi għall-problema li jiġu mqarrqa l-konsumaturi 
permezz ta' informazzjoni mhux rappreżentattiva dwar il-konsum tal-fjuwil tal-vetturi u l-
prestazzjoni ambjentali; jappoġġja l-iżvilupp ippjanat ta' ċiklu u proċeduri tal-eżami tas-
sewqan ġodda, u jitlob li dawn jiġu introdotti mingħajr dewmien;

18. Jinnota l-bżonn ta' relazzjoni kostruttiva, trasparenti u rispettuża li trid tinżamm bejn il-
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partijiet interessati varji fl-industrija tal-vetturi bil-magni, b'mod partikolari bejn il-
manifatturi u n-negozjanti tagħhom, u għall-iżbilanċi favur il-parti aktar b'saħħitha tar-
relazzjoni, li jaf ikollhom effett negattiv fuq il-konsumaturi wkoll, li jrid jiġi evitat;

19. Ifakkar li l-awtoritajiet reġjonali u lokali, skont il-kompetenzi tagħhom, għandhom diversi 
għodod biex jappoġġjaw b'mod attiv l-industrija tal-karozzi, b'mod partikolari fil-qasam 
tal-promozzjoni tal-karozzi elettriċi permezz tal-ġestjoni tal-ispazji għall-parkeġġ tal-
karozzi u tal-għoti ta' appoġġ amministrattiv għall-investiment f'infrastrutturi għal fjuwils 
alternattivi; iħeġġeġ li tali prattiki jiġu skambjati fil-livell Ewropew u kkoordinati b'mod 
effettiv; jitlob li fondi tal-UE jintużaw b'mod immirat u ottimizzat, skont ir-rekwiżiti ta' 
żvilupp speċifiċi tar-reġjun ikkonċernat;

20. Jeħtieġ lill-Kummissjoni u l-Istati Membri li jagħmlu aktar sforzi fis-sikurezza tat-toroq, u 
jressqu azzjonijiet dwar aspetti tal-vetturi, tal-infrastrutturi u dwar l-imġiba tas-sewwieq; 
f'dan il-kuntest ifakkar ir-riżoluzzjoni tat-3 ta' Lulju 2013, li titlob għal adozzjoni rapida 
tas-sistema eCall u li fiha rekwiżiti preċiżi rigward il-protezzjoni tad-data, dwar iċ-ċarezza 
tar-responsabbiltajiet tad-diversi atturi involuti, dwar in-newtralità teknoloġika u t-
trasparenza għall-konsumaturi; ifakkar, barra minn hekk, it-talba għas-sistema eCall biex 
tkun ibbażata fuq pjattaforma interoperabbli u b'aċċess miftuħ għal applikazzjonijiet jew 
servizzi futuri possibbli, mhux obbligatorji u integrati fil-karozzi li jkunu konformi ma' 
standards ta' sikurezza, sigurtà u privatezza tal-protezzjoni tad-data, li jippermettu għażla 
miftuħa għall-konsumaturi u aċċess miftuħ għall-fornituri tas-servizz;

21. Jinsisti li jiġu aktar issikkati l-istandards tas-sikurezza attwali, partikolarment għal vetturi 
tal-klassi L, u li jitjiebu r-rekwiżiti tas-sikurezza u s-sistemi ta' protezzjoni tal-qiegħ għat-
trakkijiet;

22. Jikkonferma l-appoġġ tiegħu għal rieżami tal-qafas għall-approvazzjoni tat-tip, u jistenna 
bil-ħerqa li jikkollabora mal-Kummissjoni u jħeġġeġ djalogu mal-partijiet interessati 
matul il-proċess;

23. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li twettaq testijiet ta' proporzjonalità dwar il-miżuri ta' 
implimentazzjoni proposti għar-rekwiżiti leġiżlattivi eżistenti; jinnota li t-tħassib tagħha 
dwar rekwiżiti kontra t-tbagħbis u emissjonijiet ta' evaporar fuq vetturi tal-kategorija L ġie 
rikonoxxut b'mod espliċitu;

24. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex topera aħjar fir-rwol tagħha bħala inizjatur tal-leġiżlazzjoni 
"intelliġenti" u li jara 'l bogħod, sabiex toffri l-industrija sigurtà fuq tul ta' żmien twil, 
b'hekk tinżamm kompetittiva u, bħala riżultat dirett, il-konsumaturi jingħataw livell ogħla 
ta' trasparenza fir-rigward tal-prodotti ta' vetturi ġodda; jenfasizza li l-proċess għat-
twaqqif ta' standards ġodda u komuni għall-industrija tal-karozzi irid fil-futur ikun aktar 
miftuħ għall-ippjanar u jrid ikun ikkoordinat aħjar, u li għandu iqis iċ-ċikli tal-prodotti;

25. Jenfasizza l-importanza ta' armonizzazzjoni regolatorja internazzjonali li tirfed il-
kompetittività globali tal-industrija tal-karozzi Ewropea; Jappoġġja r-riforma tal-Ftehim 
tal-1958 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) u l-
iżvilupp ta' sistema tal-approvazzjonijiet internazzjonali tat-tip tal-vetturi kompluti 
(IWVTA); jistieden lill-Kummissjoni timpenja ruħha aktar mal-Parlament biex jiġi żgurat 
appoġġ politiku għas-sħab globali biex ikunu jistgħu jgħollu l-profil ta' dawn il-proġetti 
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kruċjali;

26. Jiddeplora d-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti li jwaqqfu l-impenn tal-MPE 
f'diskussjonijiet dwar CARS 2020; jinnota li diversi organizzazzjonijiet rappreżentattivi 
oħra u l-politiċi tal-Istati Membri huma involuti; jċitlob li l-Konferenza tal-Presidenti 
tirrevedi din id-deċiżjoni fid-dawl tal-proposti importanti dwar il-futur tal-industrija tal-
karozzi li qed jiġu żviluppati fil-qafas CARS 2020; jinnota li kwalunkwe leġiżlazzjoni li 
tevolvi minn CARS 2020 se tiġi eżaminata bir-reqqa u approvata mill-Parlament, u l-fatt li 
l-Parlament jipparteċipa f'gruppi ta' politika ma jimminax l-indipendenza tiegħu.
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